תרגיל  72השלימו את המשפטים הבאים עם הצורה הנכונה של מילות היחס אל ,את,
את.
Exercise 72. Complete the following sentences with the correct conjunction
Ejercicio 72. Completar las siguientes oraciones con la conjunción correcta
 в нужной форме.אל ,את ,את Упражнение 72. Дополните предложения предлогами

ראיתי _אותו__ (את הוא) ,אבל הוא לא ראה__ אותי (את אני).
השבוע תבואו ______(אל אנחנו) ובשבוע הבא נבוא _______ (אל אתם).
כשראיתי ______ (את היא) ידעתי שאני רוצה להיות _______ (עם היא).
אני שואל ______ "מה השעה?" אבל אתם לא עונים לי .
הם אוהבים ______ ובאים לביתנו כל יום .
באתי ______ (אל את) ולקחתי ______ לטבריה .
תבואי _____ (אל אני) ותהיי ______ כל היום .
אנחנו אוהבים לעבוד _______ (עם אתם).
אנחנו רוצים לנסוע _______ (אל הם) ולהיות( ______ עם הם).
אבוא _____(אל את) ואעבוד ______(עם את) על הספר .
תרגיל  73כתבו את המשפטים הבאים ,לפי דוגמת משפט  , 1השתמשו בצורת כינויי
היחס ברבים שלפני תרגיל 72
Exercise 73. Write the following sentences according to the example in sentence
number 1, use the conjunctions in the plural form of exercise 72
Ejercicio 73. Escribir las siguientes oraciones de acuerdo al ejemplo de la oración
número 1, utilizando las conjunciones en plural del ejercicio 72
Упражнение 73. Напишите следующие предложения по образцу Используйте
местоимения во множественном числе.

אבי בנה את הבית שלו בשתי הידיים שלו .
אבי בנה את ביתו בשתי ידיו .
 .2החברים שלו עזרו לו להרים את הגג.
.2
 .3משה הזמין את התלמידים שלו ואת התלמידות שלו לארוחת ערב.
.3
 .4שרה שלחה מכתבי תודה למורים שלה ולמורות שלה.
.4
 .5במלחמת הלבנון השנייה ,עזבו הרבה אנשי הצפון את הבתים שלהם.
.5
 .6כל היום הוא עומד על הרגלים שלו.
.6
 .7ההורים שלו אינם בארץ עכשיו.
.7

. כל חודש פוגשים ההורים שלהם את המורים שלהם.8
.8
. הבית שלו פתוח לחברים שלו ולמשפחה שלו.9
.9
.  הילדים שלי לומדים בחיפה- ? איפה לומדים הילדים שלך.10
.10
.לפי הדוגמה,  כתבו את המשפטים הבאים בעתיד74 תרגיל
Exercise 74. Write the following sentences in the future tense, according to the
example.
Ejercicio 74. Escribir las siguientes oraciones en futuro, de acuerdo al ejemplo.
Упражнение 74. Напишите следующие предложения в будущем времени по
образцу.

. רות מבשלת כל יום
. רות תבשל מחר
.  ראש הממשלה מדבר היום.2
.2
.  אנחנו מחפשים דירה יפה.3
.3
.  הם משלמים הרבה עבור שכר דירה.4
.4
?  מי משחק עם הילד.5
.5
. את מחלקת את העוגה להרבה מנות.6
.6
.  יעקב מחזר אחרי רחל.7
.7
.  חברתי מבקרת אותי כל שנה.8
.8
.  נתן מגדל יפה את ילדיו.9
.9
. השבוע אני מבשל מרק עגבניות.10
.10
: לפי הדוגמה, בזמן עבר74  כתבו את המשפטים של תרגיל75 תרגיל
Exercise 75. Write the sentences in exercise 74, in the past tense, according to the
example.
Ejercicio 75. Escribir las oraciones del ejercicio 74, pero en tiempo pasado, de acuerdo
al ejemplo.
Упражнение 75. Напишите предложения из упражнения 74 в прошедшем времени
по образцу:

. רות ְמבַ ֶשלֶ ת כל יום
.ישלָ ה אתמול
ְ רות ב
.2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.10
. לפי הדוגמה, כתבו את המשפטים הבאים בזמן עתיד ובזמן עבר76 תרגיל
Exercise 76. Write the sentences in the future tense and in the past tense, according to
the example.
Ejercicio 76. Escribir las oraciones en tiempo futuro y en tiempo pasado, de acuerdo al
ejemplo.
Упражнение 76. Напишите следующие предложения в будущем и в прошедшем
времени по образцу.

. אתה פונה ימינה וממשיך לרחוב יפו עד לתחנה המרכזית.1
. פנית ימינה והמשכת לרחוב יפו.1
.  תפנה ימינה ותמשיך לרחוב יפו.1
? מתי אתה מזמין את הנגר.2
.2
.2
? איך את מרגישה היום.3
.3
.3
? מי מלביש את הילדים אצלכם.4
.4
.4
? מתי אתם מתחילים לעבוד.5
.5
.5
? למה את לא מסכימה עם רות.6
.6
.6
? למה הם מגדילים את המטבח.7
.7
.7
:  כתבו את המשפטים הבאים בזמן עתיד לפי הדוגמה77 תרגיל
Exercise 77. Write the sentences in the future tense, according to the example.
Ejercicio 77. Escribir las oraciones en tiempo futuro, de acuerdo al ejemplo.
Упражнение 77. Напишите следующие предложения в будущем времени по
образцу:

 .1אני מתרחץ כל יום בשעה שבע בבוקר
 .1אתרחץ כל יום בשעה שבע בבוקר .
 .2הוא מתלבש כל כך לאט!
.2
 .3הוא משתמש במכונית של אביו.
.3
 .4הם מתחתנים בסוף השנה.
.4
 .5מתי התרחצת? אתה נראֶ ה קצת מלוכלך.
.5
 .6אתמול בבוקר התרחצתי והתלבשתי מהר .אני רוצה לבוא מוקדם לעבודה.
.6
 .7לפני שנה ירון ורינה התאהבו ,ואחרי חודשיים הם התחתנו.
.7
 .8השתמשת במכונת הכביסה בשבוע שעבר? -לא ,לא השתמשתי.
8
 .9כשג'וני התבגר ,הוא בא לישראל הוא התלהב ממנה והתיישב בה .
.9
 .10את השתמשת כבר בתנור הזה?  -לא ,עוד לא השתמשתי בו.
.10

תרגיל  78כתבו את המשפטים של תרגיל  77בזמן עבר .
Exercise 78. Write the sentences in exercise 77 in the past tense, according to the
example.
Ejercicio 78. Escribir las oraciones del ejercicio 77 en tiempo pasado, de acuerdo al
ejemplo.
Упражнение 78. Напишите предложения из упражнения 77 в прошедшем времени.

תרגיל  79השלימו את הטבלאות :
Exercise 79. Complete the list.
Ejercicio 79. Completar la tabla.
Упражнение 79. Заполните таблицу:
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